ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖ


На ..................... 20…. г. в гр. .............................. се сключи този договор за съвместно извършване на строеж между: 

1. ...................................................................,

ЕГН ............................       , л. к. № ......................, издадена на ................ от ...........,

2. ...................................................................,

ЕГН .........................., л. к. № ..................................., издадена на ................. от ...........,

3. ...................................................................,

ЕГН ............................, л. к. № ................................., издадена на .................. от ...........,

по силата на който договор се задължаваме да изградим една жилищна сграда съгласно съгласуван (одобрен) инвестиционен проект върху съсобственото ни дворно място, находящо се в гр. ..........................., ул. ................................................................. № ...., цялото от ..................................... квадратни метра, съставляващо

(словом) урегулиран поземлен имот с индентификатор № .......... от квартал ........... ............................... по плана на гр. ............................, при съседи: улица .........................................................., урегулиран поземлен имот с индентификатор № ...................., собственост на ....................................................., урегулиран поземлен имот с индентификатор № .................., собственост на .................. ..............................................., и урегулиран поземлен имот с индентификатор № .................., собственост на ......................... ..................................... 

ЧАСТ ПЪРВА


Построените жилища ще се разпределят между страните по договора, както следва:

1) .................................................................... .......... ще получи в дял и ще бъде собственик на ............ етаж, състоящ се от едно жилище на ................................ кв. м. застроена площ и

(словом) имащо ................ стаи, кухня, сервизни помещения, при съседи .......... ............................................ и .............................. ................. и таванско помещение от ........................... кв. м.,

(словом) при съседи ................................................................ и ............................................................................,

както и .................... идеални части от общите части на сградата и .................................... идеални части от дворното място. 

Стойността на жилището по проект е ........................... лв. 

2) .................................................................... ............ ще получи в дял и ще бъде собственик на .................. етаж, състоящ се от едно жилище на ......................................... кв. м.

(словом) застроена площ и имащо ..................... стаи, кухня, сервизни помещения, при съседи ................................................................ и .............................................................................

и таванско помещение от ........................................ кв. м.,

(словом) при съседи ................................................................ и ............................................................................,

както и .................... идеални части от общите части на сградата и .................................... идеални части от дворното място.

Стойността на жилището по проект е ................................. лв.

3) .................................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. 

ЧАСТ ВТОРА


Във връзка със изпълнението на строежа и строителните работи страните по договора се задължават да спазват следните условия: 

1. До ...................... дни от сключването на договора страните се задължават да внесат в обща банкова сметка по .......... на сто от стойността на съответното жилище, определена по инвестиционния проект.

2. До .................... дни след сключването на договора страните се задължават да сключат договор със строителен предприемач или строителна организация за изпълнение на строителните и монтажни работи.

3. След изграждането на всеки етаж страните се задължават да доплащат по ................ на сто от стойността на съответното жилище, определена по инвестиционния проект.

4. Ако действителната стойност на жилището, което всяка страна придобива е по-малка или съответно по-голяма от определената от инвестиционния проект, тогава всяка страна има право да получи или съответно се задължава да довнесе суми, съразмерни на стойността на съответните жилища.

5. Всички решения относно строежа и дейностите по изпълнението му се вземат със съгласието на всяка от страните. 

6. В случай на смърт на някоя от страните правата и задълженията й по договора преминават върху наследниците й. 

7. Страните по договора се задължават да сключат окончателен договор за доброволна делба на построената жилищна сграда до ............... дни след издаването на разрешението за ползуване на сградата от Дирекция за национален строителен контрол. Чл. 31. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки .

Чл. 8. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки .

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред
Арбитражния съд при Българска стопанска камара.

  Чл. 9 . За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България – ЗУТ и ЗЗД. 

  
Страни по договора:

1. .................


2. .................

